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RESUMO 

 

O milho (Zea mays L.) atinge alto patamar no cenário agrícola atual, perfazendo 2,23 milhões 

de hectares cultivados na safrinha 2019 no estado do Paraná. Para obter uma produção 

elevada na cultura do milho é necessário que o solo esteja com proporções nutricionais 

adequadas e para que isso seja possível, o uso de fertilizantes minerais é indispensável. Além 

de proporcionar ganhos de produtividade à cultura, a nutrição mineral pode indiretamente 

influenciar na maior capacidade da cultura em tolerar diversas pragas e doenças. Diante disso, 

o presente trabalho tem por objetivo analisar a influência dos fertilizantes a base de cálcio, 

nitrogênio e enxofre na eficiência do controle de lepidópteras em híbridos de milho 

transgênicos com tecnologia Bt (Bacillus thuringiensis). O experimento foi conduzido em 

uma área de 1.060m² em Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) com oito tratamentos 

e três repetições. O material genético utilizado foi H1 contendo as proteínas (Cry1A.105+Cry 

2A.2Ab2+RR+Cry 1F+VIP 3Aa20) e H2 contendo as proteínas (VIP 3Aa20+Cry 1ab+RR). 

Os fertilizantes estudados foram o SC contendo 31% Ca + 13,5% S e o N24 contendo 14,5% 

Ca + 7,5% S + 24% N e N45 contendo 45% N. As características avaliadas foram a 

severidade de ataque de lagarta em V6, altura de planta, altura inserção de espiga e 

produtividade.  Os dados foram analisados em nível de campo conforme o desenvolvimento 

da cultura, após a coleta dos mesmos foi realizada a análise estatística (Scott-Knott) e (LSD) 

com 5% de probabilidade. Para eficiência de controle de lepidópteras o híbrido H1 obteve 

melhor desempenho quando não utilizado o N24, já o H2 atingiu sua maior eficácia quando 

utilizado o mesmo.  

 

Palavras-chave: Biotecnologia; Manejo; Nutrição; Resistência.  

 

 

INFLUENCE OF FERTILIZERS CONTAINING CALCIUM, NITROGEN AND 

SULFUR IN TRANSGENIC MAIZE HYBRIDES 

 

ABSTRACT 

 

With (Zea mays L.) achieve a high level in the current agricultural scenario, totaling 2.23 million 

hectares cultivated in the 2019 off-season in Paraná state. In order to obtain high production in 

the corn crop, it is necessary that the soil has adequate nutritional proportions and for this to be 

possible, the use of mineral fertilizers is essential. In addition to providing productivity gains to 

the crop, mineral nutrition can indirectly influence the crop's greater ability to tolerate various 

pests and diseases. Therefore, this paper has by main objective to analyze the influence of 



4 

 

calcium, nitrogen and sulfur-based fertilizers on the efficiency of the lepidopterans control in 

transgenic corn hybrids with Bt technology (Bacillus thuringiensis). The experiment was 

conducted in an area of 1,060m² in Randomized Block Design (RBD) with eight treatments and 

three replications. The genetic material used was H1 containing the proteins (Cry1A.105 + Cry 

2A.2Ab2 + RR + Cry 1F + VIP 3Aa20) and H2 containing the proteins (VIP 3Aa20 + Cry 1ab + 

RR). The fertilizers studied were SC containing 31% Ca + 13.5% S and N24 containing 14.5% 

Ca + 7.5% S + 24% N and N45 containing 45% N. The characteristics evaluated were the attack 

severity of caterpillar in V6 crop stage, plant height, ear insertion height and productivity. The 

data were analyzed at the field level according to the crop development, after collecting them, 

statistical analysis (Scott-Knott) and (LSD) was performed. For efficiency in the control of 

lepidopterans, the H1 hybrid performed better when the N24 was not used, whereas the H2 

reached its greatest efficiency when the same was used. in productivity, the H1 hybrid 

performed. 

 

Keywords: Biotechnology; Management; Nutrition; Resistance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O milho (Zea mays L.) é uma espécie de ciclo anual da família Poaceae. Esta cultura 

assume grande importância agrícola, pois nos últimos anos se tornou uma das mais produtivas 

no mundo, atingindo produção inédita de 1 bilhão de toneladas (MIRANDA, 2018). O Brasil 

colheu na safrinha 2018/19 70.677,1 toneladas (CONAB, 2019).  Sua importância econômica 

se deve às diversas formas de utilização, como para alimentação e produção de energia, 

entretanto a maior parte da utilização está na alimentação animal. 

Apesar de toda essa produção a cultura é acometida por diversas doenças e pragas que 

podem reduzir significativamente a produtividade.  Uma das grandes dificuldades é vista no 

manejo de pragas, tendo como uma das principais as Lepidópteras. Nesse grupo se destaca a 

Spodoptera frugiperda, popularmente conhecida como lagarta do cartucho do milho. Essa 

praga causa a maior porcentagem de danos quando ataca a cultura em estádios vegetativos e 

reprodutivos da planta, se alimentando de folhas novas ainda enroladas contidas no cartucho 

dificultando-se o controle  (SANTOS, 2020). Segundo Bernardi (2016) o controle da lagarta 

do cartucho pode ser realizado com uso de Biotecnologia envolvendo Bacillus thuringiensis 

(Bt), ao qual tem a capacidade de produzir proteínas inseticidas. 

Os genes da bactéria Bacillus thuringiensis foram introduzidos por meio da transgenia 

em plantas de milho possibilitando a elas a capacidade de produzir proteínas inseticidas. Tais 

proteínas são descritas como Cry1F, Cry1Ab + Cry1F, Cry1F + Cry1A.105 + Cry2Ab, 

VIP3Aa20, Cry1A.105 + Cry2Ab, Cry1A.105 + Cry2Ab +Cry3Bb, Cry1Ab (VIVAN et. al 

2017). As tecnologias com maior eficiência contra o ataque de lepidópteras no mercado são a 

PWU (PowerCore Ultra) e VIPTERA não necessitando de aplicações complementares de 

inseticidas (KAPPES et.al, 2019). O milho geneticamente modificado (GM) foi inserido na 

agricultura em 1994 perfazendo 1,6 milhões de hectares no Brasil (FILHO E RIBEIRO, 

2014), sendo que em 2019, somente o estado do Paraná cultivou 2,23 milhões de ha de milho 

na segunda safra (CONAB, 2019), atingindo o cultivo de  79,8% de milho transgênico 

(CONTINI et.al 2019). 

No entanto, o que está sendo observado ao longo dos anos é que o uso de cultivares 

transgênicas vêm mostrando sua eficácia reduzida por desenvolvimento de resistência dos 

insetos. Há relatos que duas das cinco proteínas utilizadas no mercado já apresentam 
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resistência, Cry1Ab + Cry1F, mostrando resultados de severidade das plantas próximos a 

híbridos convencionais de milho (VIVAN et.al 2017). 

Além da Biotecnologia outro fator de extrema importância para a cultura do milho é a 

nutrição mineral, sendo cálcio, nitrogênio e enxofre um dos elementos de grande importância 

para atingir altas produções. O cálcio melhora os pontos de crescimento das plantas, como 

raízes e grãos, como também influencia na formação de parede celular dando a planta mais 

rusticidade dificultando a alimentação das lepidópteras, ou seja, deixando-a menos palatável e 

atraente para as lagartas (MANEGHETTI, 2019).  

O enxofre, assim como outros nutrientes, apresenta significativa importância no 

desenvolvimento das plantas por fazer parte da constituição proteica, síntese de clorofila, 

formação de ferrodoxina, entre outros constituintes (VILELA, 2011). São constituídos de 2 

aminoácidos que formam as proteínas. O enxofre auxilia a carrear o cálcio e magnésio para as 

camadas subsuperficiais sedo essas de 10-20 e 20-40 cm, assim aumenta o pH destas 

camadas, deixando-o na faixa de 6 a 7. Com esse aumento do pH o sistema radicular tende a 

crescer mais e a planta tem uma maior absorção de nutrientes no solo (AMARAL et.al 2017). 

Outro ponto relevante é de que, o S exerce um papel de defesa nas plantas contra pragas e 

doença, devido à grande variedade de compostos secundários que contém em sua estrutura 

(FIORINI, 2011).  

O nitrogênio por sua vez, está presente em todas as funções vitais, responsáveis pelo 

desenvolvimento da planta. Dentre os aspectos fisiológicos e nutricionais, o nitrogênio (N) é 

um dos elementos que limita a produtividade de grãos. Todavia, o excesso deste nutriente 

pode acarretar na redução da produção, bem como favorecer a incidência de pragas 

(MARDGAN, 2019). Sendo assim, segundo a teoria da trofobiose, uma planta bem 

equilibrada nutricionalmente e manejada, diminuiu a probabilidade se serem atacadas por 

pragas, adquirem uma imunidade aos insetos nocivos, daí a importância de trabalhar na 

obtenção de um solo equilibrado (MARDGAN, 2019) . 

Diante disso o trabalho teve por objetivo avaliar a eficácia de dois híbridos de milho 

transgênico Bt, sendo estes H1 (Cry1F, Cry1A.105 e Cry2Ab2) e H2 (VIP3Aa20) para 

controle de lepidópteras associados a aplicação de fertilizante contendo cálcio, nitrogênio e 

enxofre.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

O experimento foi desenvolvido em uma área experimental de 1060 m² da Fazenda 

Biotec pertencente à Unicesumar, localizada na cidade de Maringá, latitude -23.341898, 

longitude -51.875253, o clima é do tipo Cfa, com verões quentes, pouca frequência de geadas 

e tendências de concentrações de chuvas no verão, mas sem estações definidas. O 

experimento foi realizado em Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com tratamentos 

em arranjo fatorial com 3 fatores e 2 níveis cada fator, perfazendo oito tratamentos com três 

repetições cada. 

Os materiais utilizados foram o hibrido 1 – H1 (Cry1A.105+Cry 2A.2Ab2+RR+Cry 

1F+VIP 3Aa20)  simples que apresenta precocidade, resistência a estiagem, boa sanidade 

foliar e de colmo e potencial produtivo e o hibrido 2 – H2 ( VIP 3Aa20+Cry 1ab+RR)  super 

precoce, alto teor produtivo e qualidade de grãos (ZANETTI 2019). Os produtos utilizados 

foram Fertilizante a base de sulfato de cálcio  contendo  31% de  sulfato de cálcio (CaO), 

13,5% de enxofre (S) – (SC) na dose de 96 kg há-¹, com a tecnologia de nano partícula  que 

proporciona o aumento da área de contato, solubilidade, condutividade elétrica, facilidade de 

percolação e pureza. Outro produto que foi utilizado foi Fertilizante nitrogenado, contendo  

24% de nitrogênio (N), 14,7% de sulfato de cálcio (CaO) e 7,5% de enxofre (S), com 

nitrogênio amídico (N24) na dosagem 220 kg há-¹, também com a tecnologia nano partícula, 

por fim utilizamos o Fertilizante nitrogenado com 45% de nitrogênio (N) com nitrogênio 

amídico – (N45) na dosagem 220 kg há-¹. 

Os tratamento realizados foram, Tratamento 1 (T1) H1+SC+N24; Tratamento 2 (T2) 

H1+SC; Tratamento 3 (T3) H1+N24; Tratamento 4 (T4) H1+N45; Tratamento 5 (T5) 

H2+SC+N24; Tratamento 6 (T6) H2+SC; Tratamento 7 (T7) H2+N24; Tratamento 8 (T8) 

H2+N45. 

Todos os tratamentos receberam adubação na linha com formulado de 10-15- 15, 

sendo aplicado 480 kg/ha¹ tomando como base a extração do milho segundo Coelho (2006). 

Os tratamentos foram conduzidos em três repetições, totalizando 24 parcelas de 3 x 10 

metros, com espaçamento de 0,5 metros de corredor entre as parcelas, evitando influências 

entre os tratamentos. Antes da semeadura foi realizado o manejo convencional da área com a 

passagem do escarificador para descompactação nas camadas do solo de 10-20 cm, uma 

passada de grade niveladora para quebra de torrões, sem correções do solo. No decorrer da 
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safra foi realizadas aplicações de herbicidas e fungicidas para controle de plantas daninhas e 

doenças, respectivamente. Para plantas daninhas foi feita 1 aplicação de herbicida Atrazina no 

pós-emergência que é seletivo para milho na dose de 6,5 L p.c.ha
-1

, e,  para doenças como 

ferrugem, cercosporiose foi realizada 1 aplicação de Opera 0,75 L p.c.ha
-1

. Inseticidas não 

foram utilizados, pois o objetivo foi avaliar a severidade no ataque de lepidópteras.  

Os híbridos foram semeados em 11 de março de 2020 com semeadora seis linhas Stara 

modelo Victoria 4050, em densidade de plantio de 3 plantas por metro linear, com o 

espaçamento de 0,45 metros entre linhas. 

A coleta de dados foi realizada em todo o ciclo produtivo da cultura, sendo estes: 

severidade de danos por ataque de lagartas nos estádios V6 de acordo com Ferreira (2019),  

seguindo a escala de Davis e Willian (1989),  respeitando-se valores de  0-9, onde 0 é de 

nenhum dano e 9 corresponde a grandes lesões e porções danificadas representado na figura 1. 

Para a coleta dos dados de severidade de ataque de lepidóptera foi avaliado visualmente 50 

plantas por parcela seguindo a escala. A medição da altura de plantas foi realizada com 

auxílio de uma trena somente em R2, onde não detecta mais crescimento vegetativo, 

avaliando 10 plantas/parcela. A altura da inserção da espiga foi realizada com auxílio de uma 

trena em R2 onde já se encontra a inflorescência fecundada. O milho foi debulhado 

manualmente, por fim foi realizado o cálculo de rendimento total, com a pesagem de todas as 

parcelas para inferência da produtividade. 
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Figura 1- Escala de Davis Willian (1989). 

A análise estatística dos dados coletados foi realizada com auxílio do programa 

SISVAR (2006), utilizando erro α (alpha) de 5% para a análise de variância e teste de Scott 

Knott como teste de medias e LSD para o desdobramento de dados para comparação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No presente trabalho analisou-se a performance de cada híbrido em relação a 

severidade de lagarta de acordo com a escala de Davis e Willian (1989) sem e com o uso dos 

fertilizantes. Os resultados permitiram verificar que não houve diferença significativa quando 

analisados cada tratamento de forma isolada, quanto à severidade de plantas (tabela 1). 

Quando se compara os híbridos e os diferentes tratamentos aplicados, não verificou-se 

diferença significativa entre eles tanto para altura de plantas, bem como para altura da 

inserção de espiga. Segundo Pereira et.al (2020) ao qual trabalhou com os mesmos híbridos 

em seu estudo, também não verificou diferença significativa entre os materiais para as 

variáveis altura de plantas e altura de inserção de espiga, entretanto, eles somente utilizaram 

os materiais geneticamente modificados com adubações generalizadas para todos os tipos de 

híbridos de acordo com a região trabalhada, com isso não houve interferência dos 

fertilizantes. Esses resultados  permitiram inferir que essas características não são 

influenciadas pelo uso dos produtos SC, N24 e N45 para essas condições e híbridos 

analisados. 

 

Tabela -1 Médias obtidas das variáveis entre os tratamentos.   

Tratamento ALP AIE SEV PROD 

T1 1,37 a 0,68 a 0,58 a 1,02 c 

T2 1,44 a 0,79 a 0,51 a 1,35 b 

T3 1,45 a 0,64 a 0,59 a 1,00 c 

T4 1,38 a 0,71 a 0,60 a 1,80 a 

T5 1,41 a 0,71 a 0,72 a 0,84 c 

T6 1,46 a 0,73 a 0,83 a 0,66 c 

T7 1,33 a 0,65 a 0,64 a 0,85 c 

T8 1,38 a 0,69 a 0,82 a 0,80 c 

CV % 5,59 8,2 26,45 22,86 
 Em que: T1 H1+SC+N24; T2 H1+SC; T3 H1+N24; T4 H1+N45; T5 H2+SC+N24; T6 H2+ SC; T7 H2+N24; T8 H2+N45. Sendo ALP 
– Altura de Planta; AIE – Altura de Inserção de Espiga; SEV- Severidade de Ataque de Lagarta e PROD – Produtividade. E 
letras diferentes na mesma coluna representa diferenças significativas de 5% de probabilidade comparados pelo teste de 
Scott-Knott.  

 

Analisando a influência dos fertilizantes em todos os tratamentos aos quais os 

utilizavam, verificaram-se diferenças estatísticas entre os híbridos estudados, sendo que o 

material H2 apresentou maior incidência de ataque de lagarta em relação ao material H1. 

Observou-se que o H1 tem a menor tendência ao ataque de lagartas, entretanto quando 
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adicionado o fertilizante N24 pode-se observar que o H2 melhorou o seu desempenho sendo 

menos suscetível ao ataque de lagarta se igualando a H1 (tabela 2). 

Os materiais H1 e H2 não apresentaram diferenças significativas quanto ao controle de 

lagartas quando utilizado o fertilizante SC. 

 

Tabela 2 – Médias de notas obtidas dos produtos quando comparados.  

PC     ALP          AIE       SEV            PROD 

H2+N45 1,39 a 0,69 a 0,67 a 0,79 b 

H1+N45 

 

1,41 a 0,73 a 0,53 b 1.29 a 

H2+ Contendo N24. 1,37 a  0,68 a 0,62 b 0,84 b 

H1 + Contendo N24. 1,41 a 0,71 a 0,53 b 1,01 b 

H2 + Não contendo N24. 1,42 a 0,71 a 0,71 a 0,73 b 

H1 + Não contendo N24. 

 

1,41 a 0,75 a  0,53 b 1,57 a 

H2 + Contendo SC. 1,43 a 0,72 a 0,69 b 0,75 b 

H1 + Contendo SC. 1,40 a 0,74 a 0,52 b 1,18 a 

H2 + Não contendo SC. 1,35 a 0,67 a 0,64 b 0,82 b 

H1 + Não contendo SC. 

 

1,41 a 0,72 a 0,54 b 1,40 a 

H2+ Contendo N24 + SC. 1,41 a 0,68 a 0,67 b 0,84 b 

H1 + Contendo N24 + SC. 1,37 a 0,71 a 0,58 b 1,02 b 

H2 + Não contendo N24 + SC. 1,38 a 0,69 a 0,71 b 0,80 b 

H1 + Não contendo N24 + SC. 1,38 a 0,71 a 0,59 b 1,80 a  

CV % 5,59 8,2 28,56 22,86 
Tabela 2 1 Em que:PC – Produtos Comparados; ALP – Altura de Planta; AIE – Altura de Inserção de Espiga; SEV- Severidade 
de Ataque de Lagarta e PROD – Produtividade. E letras diferentes na mesma coluna significa que entre os tratamentos 
contém significância em 5% de probabilidade utilizando os testes Scott-Knott e LSD juntos. 

De acordo com Davis e Willian (1989) a severidade de ataque de lepidópteras que 

provém de notas de 0 a 9, os dois materiais avaliados obtiveram resultados bastante 

promissores, pois suas medias não atingiram notas superiores a 1. Os materiais que 

apresentam notas maiores que 3 expressam dano comercial, sendo assim fica evidente que os 

materiais mantiveram sua eficiência. 

Marques et,al (2018) observou que as proteínas Cry 1A.105+Cry 2Ab2+Cry 1F+VIP 

3Aa20 que são as proteínas contidas no H1 obtiveram maior eficiência para o controle de 

lagartas que as contidas no H2, Vip 3Aa20 + Cry 1ab, em que foi observado plantas cortadas. 

Isso se confirma no experimento de Moscardini (2020) onde obtiveram os mesmos resultados 

em plantas cortadas causadas por lepidópteras. Isto ocorre pela quantidade de proteínas 
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envolvidas em cada material, quanto mais proteínas envolvidas no híbrido maior a 

probabilidade de controlar o inseto.   

Mardgan (2019) evidenciou em seu estudo a necessidade de cautela no uso de 

nitrogênio na cultura do milho, observando-se quando utilizado doces excessivas de N pode-

se aumentar o número de pragas como S. fungiperda pois as plantas se tornam mais atrativas 

as mesmas, apresentando uma aceitabilidade maior por conter taxas elevadas de aminoácidos 

livres na planta (ATENCIO, 2019). No entanto, o presente trabalho permitiu evidenciar que o 

uso do nitrogênio não trouxe consequências significativas ao aumento da severidade de 

lagarta na cultura do milho, isso pôde ser evidenciado com os resultados dispostos na Tabela 

2, observou-se ainda que o material H2 consorciado com o N24 obteve queda no ataque de 

severidade de lagarta (Tabela 2).  

A produtividade, se comparada às obtidas em áreas comerciais, mostrou-se muito 

aquém do que se espera para os híbridos avaliados, isso se deve principalmente ao não uso de 

inseticida no manejo químico, visto que o objetivo do trabalho era verificar a severidade de 

lagartas. A área experimental possui vários campos com diversas culturas e diferentes estágios 

de desenvolvimento, resultando numa alta pressão de pragas como cigarrinha-do-milho 

(Dalbulus maidis). Se tratando de um inseto vetor de dois microrganismos da classe 

Mollicutes, agentes causais das doenças denominadas enfezamento: Enfezamento pálido 

(Spiroplasma kunkelli (Mollicutes Spiroplasmataceae)), enfezamento vermelho (Maize bushy 

stunt phitoplasma (MBSFitoplasma) e da virose Maize raiado fino vírus (MRFV) 

(COUTINHO, 2020). Desta forma, a D. maidis pode transmitir os enfezamentos para o milho 

de maneira isolada ou simultânea. As duas enfermidades reduzem a absorção dos nutrientes 

pelos vegetais, sendo assim causam redução da produtividade, principalmente na fase de 

enchimento de grãos, gerando redução do tamanho de espiga e gerando perdas de peso, o que 

traz grandes danos econômicos (BARRETO, 2017). 

Quando se analisa a produtividade, é possível verificar que o híbrido H1 apresentou 

maiores médias de produção para todos os tratamentos. Já o híbrido H2 apresentou menores 

médias de produtividade, sendo que mesmo com os diferentes tratamentos aplicados, essa 

produtividade não teve acréscimos quando observados os tratamentos e, quando comparados 

os produtos é possível observar que adicionado o N24 se tem um decréscimo de 

produtividade, devido à planta estar mais atrativa para insetos sugadores como a D. maidis, 

sendo assim houve mais ataque de cigarrinha quando utilizado o N24. De acordo com Pereira 

et.al (2020) diferentes híbridos com a mesma biotecnologia Bt apresentam resultados distintos 
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de produtividade, também observado no atual estudo, sendo que isso se deve principalmente a 

interação genótipo x ambiente.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

 O presente experimento demonstrou que o híbrido H2 obteve maior eficácia no 

controle de lepidópteras utilizados junto com o fertilizante N24 que contém nitrogênio, cálcio 

e enxofre, já o híbrido H1 não obteve respostas para o controle de lagarta quando utilizado os 

fertilizantes.    
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